
 

 

Kārtība Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA „ITERA Latvija” balvas piešķiršanai 

Nr. 2.4/6-2020/RTUAF 

SIA „ITERA Latvija” sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un nodibinājumu „Rīgas Tehniskās 

universitātes Attīstības fonds” izsludina konkursu balvu piešķiršanai ievērojamiem Latvijas 

zinātniekiem un praktiķiem vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs. 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Pretendentus balvu konkursam var izvirzīt LZA  locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, 

SIA "ITERA Latvija", Latvijas universitāšu senāti un fakultāšu domes.  

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 balvas, katra 3000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) 

ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža 

devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, kā arī par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu 

veicināšanu.  

2. Lai izvirzītu pretendentu balvu konkursam, tā izvirzītājam jāiesniedz: 

2.1. motivēts izvirzītāja iesniegums; 

2.2. ziņas par pretendentu (Curriculum Vitae), norādot darba un mājas adresi, telefonu, personas 

kodu, e-pasta adresi; 

2.3. izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba 

nosaukums arī angļu valodā); 

2.4. izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā (ja nav iespiestā veidā, 

pietiek ar elektronisko versiju). 

3. Pretendentiem vai tā izvirzītājam 2. punktā minētie dokumenti līdz 2020. gada 10. septembrim 

vienā eksemplārā jāiesniedz RTU Attīstības fondā, Kaļķu ielā 1, 418. kabinetā, ievietojot tos 

slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA „ITERA Latvija” gada 

balvu konkursam”, kā arī elektroniski (ar ieskanētām parakstu lapām) jānosūta uz alma@lza.lv un 

fonds@rtu.lv.  

4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  

4.1. pretendenta sasniegumi pētnieciskajā darbā (kritērija vērtība –1).  

5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

5.1. Komisijas līdzpriekšsēdētājs  Latvijas Zinātņu akadēmijas 

 akadēmiķis, profesors P.Trapencieris 

5.2. Komisijas līdzpriekšsēdētājs SIA „ITERA Latvija” valdes 

 priekšsēdētājs J.Savickis 

5.3. Komisijas loceklis  Latvijas Zinātņu akadēmijas 

 akadēmiķis profesors J.Krastiņš 

 

5.4. Komisijas loceklis  Nodibinājuma “Rīgas Tehniskās 

 universitātes Attīstības fonds” 

 izpilddirektore Anita Straujuma 
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5.5. Komisijas loceklis  SIA “ITERA Latvija”   

 Informācijas un sabiedrisko, 

 attiecību daļas vadītājs 

 A.Auziņš 

6. Citi noteikumi 

6.1. Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 1. daļu 10. punktu, balvai, 

kuras kopējā vērtība taksācijas gadā pārsniedz 143 euro, tiek piemērots IIN, kas tiek ieturēts 

no balvas saņēmēja.  

 

 

Rīgā, 2020. gada 16. jūnijā 

 

Nodibinājuma  

„Rīgas Tehniskās universitātes  

Attīstības fonds” izpilddirektore     Anita Straujuma 

 

 


